
  أين الذي خالفه حكمه؟ ونك؟طيب الظاهر أن اجلماعة ما يوافق ؛أي نعم اخلمس

  عشر الطالب: 

  يالعشر، اخلمسة حكمها باق الشيخ: 

  األول منالعشر   الطالب:

  . األول منأيه  الطالب: 

  أمحد؟ ؟ جائز عقال واقع شرعا أو ال خنسالطيب هل  الشيخ: 

  واقع شرعا الطالب: 

  ))  ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ((دليل قوله تعاىل:  ويش الدليل؟ واقع شرعا الشيخ: 

  ؟ وهل هو جائز عقال

  نعم الطالب: 

ما هو جائز عقال وهذا خطأ  :فهمتم اآلن؟ بعض العلماء يقول ...... ويش وجهه؟ معناه أن اهللا تعاىل  الشيخ:

 ،لكن حنن نقول جائز عقال بل واجب عقال ؛الشرع ما يأيت باحملال ،ألن ما وقع شرعا فهو جائز عقال بال شك

احلكم يف هذا الزمان بالوقت  هذا له للحكم وكونر احملكوم عليه ومدى تقبوجهه؟ أن النسخ يعترب فيه تتطو 

هذا مستحيل بل احلكم  ،وليس يلزم منه كما قيل جتدد علم اهللا ؛بالذات مصلحة ويف الزمن األول ليس مصلحة

  كوم عليه أو بتغري املكان أيضا .احملإما بتغري الزمان أو بتغري حال  ؛غري الختالف املصلحةت

  ملاذا ال نقول مسعي وليس بعقلي ؟ الطالب:

  ال، نقول عقلي أيضا  الشيخ:

  قد تتجدد ت.... أوجبيتاحلادث اليقولون  يا شيخ الطالب: 

  نعم  الشيخ:

  : قد حتدث مرة ثانية الطالب

  إ ذا حدثت ثبت  الشيخ:

   ؟  على األمة منها حال أشقكن جييء مييعين مثال نكاح املتعة الذي يبيح يف حال املشقة  الطالب:

وهلذا رأي ابن عباس  ؛مة لقلنا ااجييء حال أشق ولو ال أن الرسول قال إىل يوم القيميكن أن أي نعم  الشيخ:

ألن املصلحة اقتضت اآلن اتضحت أنه حمرم ممنوع إىل  نقول: علينا تكونال  ؛رضي اهللا عنه أا جائزة للضرورة

  مة وال ميكن يكون فيه مصلحة إطالقا يف املستقبلايوم القي



  كانت يف مصلحة ؟  الطالب:

ألننا لو مل نقل  ما ميكن حتدث؛ لكن اهللا يعلم إن املصلحة بعد هذا الوقت ما ميكن حتدث أبدانعم   الشيخ:

الناسخات كلها جتد أا موافقة ،  ةا سالمي ؛اهللا سبحانه وتعاىل غري تابعة للمصاحلبذلك لزم أن تكون أحكام 

وجدنا أنه  الة وجدنا أنه متطور إجياب الصيامإجياب الص روجدناه متطو  ؛للحكمة إذا وجدنا مثال نسخ اخلمر

  وهكذا. رمتطو 

  ؟ نقول بالتدرج معه واحد أنه يدمي على اخلمر هناكلو  اخلمر لو قلنا للمصلحة !يا شيخ الطالب: 

ويرجع إىل دينه ممكن أن نقول  ،نعم رمبا نقول ا لو فرضنا لو منعنا هلم اخلمر حاال أنه ينفر من اإلسالم  الشيخ:

   وقت احلاضر.اليف الدعوة حىت يف  رنرى التطو  ألننا نرى هذا  ؛نعمل باألهم فاألهم

  ؟ايش معناها)) الباء هنا   أرسلناك بالحقإنا  طيب قوله تعاىل: ((

   للمصاحبة ؟ الطالب: 

  أو أن ما أرسل به حق؟ ؟هل املعىن أن رسالته حق ؟ وكيف إرساله باحلق  الشيخ:

  كال املعنيني الطالب: 

  ؟ ال باملعنيني مجيعاإكال املعنيني؟ حيتمل يعين نأخذ بواحد و   الشيخ:

  .طيب  ؛معنيني مجيعا  الطالب:

  ؟))  بشيرا ونذيرا ((ويش إعراب   الشيخ:

  حال الطالب: 

  ؟ حال من أين  الشيخ: 

   )) أرسلناكإنا  ((من  الطالب:

  من كلها؟ الشيخ:

  )) أرسلناك ((ال   الطالب:

  ؟ مجيع فعل وفاعل ومفعول )) أرسلناك ((من   الشيخ:

  ناال أرسل الطالب:

  من الفعل؟    الشيخ:

  نعم الطالب:

   الفعل ما يصلح  ال الشيخ:



  من الكاف الطالب:

   من الكاف؟ صح نعم.  الشيخ:

                                   ما معىن االستفهام هنا؟ )) ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا ((قوله تعاىل:   

  ال أظلم  الطالب:

  ا؟ويش تعر ؛يعين مبعىن أيش؟ ال أظلم ويش معناه؟ ال ؛ال أحد أظلم الشيخ:

  نافية؟ الطالب: 

 ؟ السؤال نيمهأنتم فاإذا فاالستفهام مبعىن النفي. ما هي البالغة يف كون االستفهام يأيت مبعىن النفي؟  الشيخ: 

   بالغة يف كون االستفهام يأيت مبعىن النفي؟ال؟  فامهني

  عظم هذا األمرلهنا توكيد : الطالب

  ال   الشيخ:

  معىن التحدي بشر مأنه يكون الطالب:

و فه هاتوا؛ يعين كأن لقوة النفي كأنه قيل من أظلم أخربوين إن كان أحد أظلم معىن التحدي بمشر   الشيخ:

                                                                                             معىن التحدي. مشرب 

ومن أظلم ممن  (( )) من أظلم ممن منع مساجد اهللا((  خليفة ترد يف القرآن كثري )) من أظلم ((طيب قوله: 

  نعم؟ وما أشبه ذلك كيف جيمع بينها؟ ))افترى على اهللا كذبا 

  للتوكيدهذه  الطالب: 

ومن أظلم ممن  ((يعين معىن هذا أظلم منه؟  )) من أظلم ممن منع مساجد اهللا ((أي نعم لكن هنا   الشيخ: 

  ؟ دول [هؤالء] ونتناقضييعين ما أحد أظلم منه أيش لون ما  )) افترى على اهللا كذبا

  كلهم ظاملون الطالب:

ومن أعظم  االذي يعمل الشهادة أو كلهم ظاملني لكن هنا أظلم يعين أعظم ظلم ،يعين ]ظاملني[كلهم    الشيخ:

                           أحد يعرف ؟ ال أحد أعظم ظلما ممن افرتى على اهللا كذبا ؟ ،ظلما ممن منع مساجد اهللا ال أحد أعظم ظلما

  ؟ تجاوب نك عبد اهللا أل

  من تقدير من الطالب:

  أيش هو تقدير من؟   الشيخ: 

  يعين ال فمن أعظم ال أحد أعظم وال الطالب:



  هذه الصيغة  يقدر من غريميكن الذي   الشيخ:

    أو من تبعيض  الطالب:

   ؛ نعم؟ال   الشيخ:

  ..... هذا اجلانبيف ال أحد أكرب ظلما  الطالب:

فالذي يفرتي على غري اهللا أهون  ؛يف أحد أظلم من أن يفرتى على اهللاما  الكذب على الغري اءافرت  يف   الشيخ:

فمن منع أحدا أن يدخل بيتا أعظم  ؛منه طيب هذا وجهه فهمتم؟ يعين تنزل كل آية على املعىن اخلاص ا

الذين يكذبون على غريهم أعظمهم الذي يكذب على اهللا  ؛املانعني لدخول البيوت الذين مينعون مساجد اهللا

  آخر؟ جوابطيب .   تكون اجلهة هنا منفكةف

  ؟   أحدا. .إال  ...ليس فيه أحد  باعتبار أنهم يف منزلة واحدة يعين   الطالب:

أحد أظلم منه وليس فيه النفي للمساواة يكون املعىن أم كلهم اشرتكوا يف  النعم يعين النفي  أي الشيخ:

ألنه ليس من يفرتي على اهللا كذبا يساوي من منع مساجد  ؛عىن األول أدقامللكن  ؛األظلمية على مرتبة سواء

   اهللا أن يذكر فيها امسه بل لكل شيء جهته .

  ؟ )) بديع السموات ((صاحل أيش معىن  )) واتبديع السم ((قوله تعاىل:     

  غري مثال سابقأنشأها على  :الطالب

  إذا بديع مبعىن ؟ مبدع هل تأيت فعيل مبعىن مفعل؟ ألن املعروف أن الفعيل مبعىن فاعل؟ الشيخ: 

  تأيت الطالب:

  مثل؟ يوسف؟نعم؛  الشيخ: 

  ....عليم مبعىن معلم  الطالب:

لغة  من  ،جبت من عندك؟ أجل قدير مبعىن مقدر ومجيل مبعىن جممل وحكيم مبعىن حمكم شيء بني  الشيخ:

  العرب

  مسيع مبعىن مسمع الطالب: 

  مثل؟   الشيخ: 

  من كالم العرب ؟ الطالب:

  ؟م العرب أو من القرآنشاهد من كال  الشيخ:

   ..........وأصحايب هجودعن الرحيان  مثل قول الشاعر الطالب: 



 أي مؤمل فبديع هنا مبعىن )) ولهم عذاب أليم ((مبعىن مؤمل  )) ولهم عذاب أليم (( ؛نعم هذا شاهد  الشيخ:

  أخذ سؤال؟ما من الذي  )) وإذا قضى أمرا ((طيب قوله تعاىل:   وله شواهد يف اللغة العربية ويف القرآن. مبدع 

  ما أخذت سؤال  الطالب:

  ما معىن إذا قضى؟ )) قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكونوإذا  ((طيب ما  قوله:   الشيخ:

  .إذا أراد قضاها :الطالب

  وهل يعرب بالفعل عن أرادته؟ هل جاء التعبري عن الفعل باعتبار إرادته؟  الشيخ:

  نعم الطالب: 

  مثل؟   الشيخ:

   )) يأيها الذين إذا قمتم إلى الصالة (( : الطالب

  أي ؟  الشيخ:

  أردمت الصالةأي إذا  الطالب: 

  ما فيها شاهد ثاين؟؟ وغريها   الشيخ: 

  )) وإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا (( الطالب: 

  ؟ أي )) وإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا ((   الشيخ:

   إذا أردت القراءة  الطالب:

أي أراد  ) والخبائثأعوذ باهللا من الخبث  ( :كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال  الشيخ: 

أن الكفر ملة واحدة وأن اليهود يرث من ب )) حتى تتبع ملتهم ((: تعاىل استدل بعض العلماء بقوله ؛الدخول

  ما رأيك يف هذا االستدالل؟ النصراين وبالعكس 

  ما أخذنا الفوائد: الطالب

   أي نعم.....؟))  ولن ترضى ((من  ،عجيب ؟ها ما أخذنا فوائد الشيخ: 

 :)) ملاذا مل يقل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللا قوله تعاىل: ((    

   الشرط يكون؟ .  لشرطية وجواباما  جواب حسني ؟ ؟ جتدونه

  )) إن هدى اهللا هو الهدىحتى تتبع ملتهم قل  طيب ((

  عناد اليهود والنصارى حيث ال يرضون عن أحد إال أن يتبع دينهم . :يستفاد من هذه اآلية الكرمية 

  بذلك فسيحاول إدخال غري اليهود والنصارى لليهودية والنصرانية إال ويستفاد منها أيضا: أن من كان ال يرضى  



  ومن فوائدها: احلذر من اليهود والنصارى إذ ال يرضون ألحد حىت يكون يهوديا أو نصرانيا. 

أما باعتبار أنواعه فإنه  ؛وهو باعتبار مضادة اإلسالم ملة واحدة )) ملتهم ((لقوله:  ؛ن الكفر ملة واحدةومنها: أ

لكن كل هذه امللل باعتبار مضادا لإلسالم تعترب  ؛ملل اليهودية ملة والنصرانية ملة والبوذية ملة وهكذا بقية امللل

  ؟ طيب. أخ فتكون جنسا وامللل أنواعا كذا يا  الكفر؛، اسم ألنه يصدق عليها اسم الكفر ؛ملة واحدة

فإن كان واملعىن إن كان معكم هدى اهللا  )) هدى اهللا هو الهدى ((ومنها: الرد على أهل الكفر ذه الكلمة 

  فأنتم مهتدون وإال فأنتم ضالون.

ر علينا وتفيد احلصر ضمري فصل كما م )) وهو هنا هدى اهللا هو الهدى ((لقوله:  ؛ومنها: أن البدع ضاللة

فعليه يستفاد من  )) وماذا بعد الحق إال الضالل ((إذا فالبدعة ليست هدى  ؛اهلدى بأي شيء؟ دى اهللا

  ضاللة كما ثبت بذلك احلديث عن رسول صلى اهللا عليه وسلم . أن مجيع البدع :هذه اآلية الكرمية

ما لك بعد ما جاءك من العلم من لئن اتبعت أهوائهم و  ((لقوله:  ؛ومنها: حترمي إتباع أهواء اليهود والنصارى

   )) من اهللا من ولي وال نصير

  ))  بعد الذي جاءك شيخ (( الطالب:

  )).  بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اهللا من ولي وال نصير ((  الشيخ:

ومل يقل ملتهم كما قال  )) همءأهوا ((لقوله:  ؛ومنها : أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا بل هو هوى

ولئن  ((لكن  ؛ألم يعتقدوم أم على ملة ودين )) حتى تتبع ملتهم((  لن ترضى :يف األول قال ،باألول

  بني اهللا أن هذا ليس بدين وال ملة بل هو هوى وليس هدى.    )) همءاتبعت أهوا

بعد الذي جاءك من العلم ما لك من  ((لقوله:  ؛ومنها: أن من اتبع اهلوى بعد العلم فهو أضل وأشد ضالال

  .))  اهللا من ولي وال نصير

  .))  ما لك من اهللا من ولي وال نصير ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية أيضا: أن من أراد اهللا به سوءا فال مرد له

يتعلق ألنك مىت علمت ذلك أنه ليس لك ويل وال نصري فأين  ؛ومنها: أنه جيب تعلق القلب باهللا خوفا ورجاءا

    فال تعلق قلبك أيها املسلم إال بربك  ؛باهللا أو مبن سواه؟ باهللا ؟قلبك

  ))  به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون مث قال تعاىل: (( 

  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: منة اهللا سبحانه وتعاىل على من أعطاه الكتاب فتاله حق تالوته .

  .بل الفضيلة بتالوته ،إلنسانلنه ليس جمرد إتيان الكتاب فضيلة أومن فوائدها: 



، )) يتلونه حق تالوته ((لقوله ملا قال:  ؛ومنها: أن لإلميان بالشيء عالمة، اإلميان له عالمة، وعالمته العمل 

   )) . أولئك يؤمنون به ((قال: 

 ((       من أين تؤخذ؟ لقوله: ؛نقص إميانهومن فوائد اآلية: أن من خالف القرآن يف شيء كان ذلك دليال على 

. فمعىن ذلك إذا مل يتلوه حق تالوته ما آمنوا به، نقص من إميام بقدر )) لئك يؤمنون بهو يتلونه حق تالوته أ

  ما نقص من تالوم له. 

ن اإلنسان تاليا تالوة احلق، وتالوة ناقصة ما هي حقيقة، فالتالوة احلق أن يكو  نوعان: ومنها: أن تالوة القرآن 

  كل األربعة اليت مرت علينا هذه اإلميان به تالوته حق تالوته .  ،ناه، عامال بأحكامه، مصدقا بأقدارهعومللفظه ل

ومن يكفر به فأولئك هم  ((قوله: ل ؛ومن فوائد اآلية: أن الكافر بالقرآن مهما بلغ من الدنيا فهو خاسر

وكيف يكون خاسرا وهو قد حصل له أموال، وبنون، ومراكب ضخمة، وقصور مشيدة ؟ ألن هذه   )) الخاسرون

فإذا يصدق عليهم أم هم اخلاسرون، كما يف قوله  ؛أو هو يزول عنها وال تنفعه ،كلها سوف تذهب وتزول

الذي يتلهى بذلك عن  وملا كان )) يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ((تعاىل: 

   يعين ولو رحبوا . )) ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ((ذكر اهللا يظن أنه يربح، قال: 

)) أظن سبقت  يبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين (مث قال تعاىل:  

  .ال نذكرها؟ طيبإلكم عليها و معنا هذه اآليات نعم؟ يف أول السورة فإن شئتم حنيلها، حني

                          .))  اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ((لقوله:  ؛من فوائد هذه اآلية: تذكري بين إسرائيل بنعمة اهللا عليهم 

يذكر أن  أن جمرد ؛ومنها: أن ذكر النعمة ليس معناه أن يتذكره اإلنسان بقلبه، بل معناه أن يقوم اإلنسان بشكرها

                                              اهللا أنعم عليه ما يكفي هذا، البد أن نقوم بالشكر وهذا هو الذي أمر اهللا به بين إسرائيل.

ولو كان أحد له نعمة لقال اهللا تعاىل ألن  )) التي أنعمت عليكم ((لقوله:  ؛منها: أن النعمة من اهللا وحدهو 

وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت  ((كما قال لنبيه:   ،مقتضى العدل أن يقول اهللا ونعمة فالن ابن فالن

  )) . عليه

. وسبق لنا ماذا فضلهم اهللا ))  وأني فضلتكم على العالمين ((لقوله:  ؛اضل الناس عند اهللا عزوجلومنها: تف 

  به، جعل فيهم أنبياء، وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما مل يؤت أحدا من العاملني. 

كنتم  ((: تعاىل لقوله ؛ألن هذه األمة أفضل منهم ؛مةاومنها: أن هذا التفضيل ليس على عمومه إىل يوم القي 

  كون العاملني عاما أريد به اخلاص، ما الذي أريد به يا إخوان؟ في )) خير أمة أخرجت للناس

  عصرهم:  الطالب



   عامل زمام . الشيخ: 

  )). واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة وال هم ينصرون(( 

  مة. ايستفاد من هذه اآلية: إثبات يوم القي 

  ه واحلذر منه.ؤ ويستفاد منها: أن هذا اليوم شديد جيب اتقا

)) ما ينفعك ال ابنك وال  كل نفس بما كسبت رهينةومن فوائدها: أن ذلك اليوم ال تنفع نفس نفسا شيئا ((

  أبوك وال أختك وال أخوك.

  يقبل منه عدل، أي ما يعدل به العذاب عن نفسه.  ومنها: أن من استحق العذاب ذلك اليوم ال 

  من أين نأخذ؟ ؛ومنها: ثبوت الشفاعة يف ذلك اليوم

  )) وال تنفعها شفاعة ((  الطالب:

إذا ففيه أصل  ؛الشفاعة، ال تنفعها ما يف :ما قال )) ما تنفعها شفاعة (( :قال ألنه ؟ لكن هذا نفي  الشيخ:

لشافع، ورضاه عن املشفوع له،  لولكنه مقيدة بشرطني: إذن اهللا  ؛ففيه إثبات الشفاعة يف ذلك اليوم ،الشفاعة

وال يشفعون إال لمن  )) وقال سبحانه وتعاىل: (( يشفع عنده إال بإذنهذا الذي من  كما قال اهللا تعاىل: ((

  )).  ارتضى

   )) فما تنفعهم شفاعة الشافعين ((ية أخرى: يف آتعاىل قوله ل ؛ومنها: أن الكافرين ال تنفعهم الشفاعة

   ؟ ونبدأ بالدرس اجلديد اآلن )) وال هم ينصرون ((لقوله:  ؛ومنها: أنه ال ينصر أحد أحدا من عذاب اهللا

وال  يقبل منها  ((فهنا  )) وال تنفعها شفاعة وال يؤخذ منها عدل (( :مناسبة قول اهللا تعاىل يف قوله الطالب 

                                                                                       ؟ ))  شفاعة عدل وال تنفعها

  تقدمي والتأخري؟ال  الشيخ:

  أي نعم  الطالب:

   غري هذا.يل يظهر  يف هذا تنوع األساليب فقط مااملناسبة واهللا أعلم  احلكمة يف ذلك؟  الشيخ:

)) من املبتلي؟ اهللا، طيب ابراهيم هو الذي يلي الفعل؟  ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذا ابتلى مث قال: ((     

وقد  "ولكنه قال: ". واألصل في المفعول أن ينفصال  واألصل في الفاعل أن يتصال "وابن مالك يقول:

وهذا  ؛مفعول مقدم، وربه فاعل مؤخر فإبراهيموهذا مما جاء على خالف األصل،  " يجاء بخالف األصل

  ال جائز؟ إالرتتيب على هذا الوصف على هذا الوجه واجب و 

  واجب: الطالب



وشذ  "وهلذا قال: ؛ألن الضمري لو قدمت فاعل عاد الضمري إىل متأخر لفظا ورتبة وهذا ممنوع ؛واجب   الشيخ:

وإذ ابتلى  (( ؛" وشاع نحو خاف ربه عمر "أما نظري اآلية: ؛قاس عليهيما  ذذا شاه "نحو زان نوره الشجر

عربية نعم الابراهام، لغة عربية تقرأ بالغة  )) وإذ ابتلى ابراهام ربه ((براهام ، إ :ابراهيم فيها قراءة )) ابراهيم ربه

  نعم؟ ابراهام

  ابراهاما ؟  الطالب:

  ؛ابراهام ال، املهم أنه بدل الياء األلف، بدل ابراهيم ابراهام  الشيخ:

  سبعية ؟ الطالب: 

  سبعية نعمأيه   الشيخ:

  احلروف؟ تاختلط  الطالب:

  ال ما اختلطت  الشيخ:

  فالياء؟  الطالب:

 )) ربه (( )) ربه إبراهيم (( وقوله: ؛الياء بصفة رسم العثماين تكتببالأيه لكن تكتب األلف ياء   الشيخ:

ألنه سبق لنا أن قلنا إن الربوبية بإزاء العبودية  ؛فاعل، وهنا أضاف الربوبية إىل ابراهيم وهي من الربوبية اخلاصة

 ((وقد اجتمع يف قول السحرة:  ؛فالربوبية أيضا نوعان: خاصة، وعامة ؛فكما أن العبودية نوعان: خاصة، وعامة

وال شك أن  ؛هذه خاصة، فهنا ربوبية خاصة )) رب موسى وهارون ((هذه عامة  )) قالوا آمنا برب العالمين

  ؟سيما أولو العزم منهم وهم يا.... سبحانه وتعاىل للرسل والربوبية اهللا 

  نوح، و ابراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد صلى اهللا عليه وسلم الطالب: 

هذا الذي ابتلي به، واالبتالء هو االختبار واالمتحان، هذه  )) بكلمات ((وقوله:  ؛أا أخص الربوبيات الشيخ:

الكلمات ما هذه الكلمات هل هي كونية أو شرعية أو من الكونيات والشرعيات؟ اهللا سبحانه وتعاىل أطلقها، 

فما هذه الكلمات اختلف فيها املفسرون، وأصح األقوال فيها أا   ؛فهي كلمات كونية وشرعية أو جامعة بينهما

فمن ذلك مثال ابتلي باألمر  ؛ما أمر اهللا به ابراهيم كونا أو شرعا ، كلما أمره به، أو قدره عليه فهي كلمات كل

وإن مل يذحبه هو ذحبه حكما ف )) قد صدقت الرؤيا (( له: ال ال؟ ذحبه، أي نعم يعين قال اهللاإبذبح ابنه، ذحبه و 

امتحنه اهللا تعاىل بأن  كذلك أيضا  ؛من أعظم االمتحانات حقيقة، امتثل ألمر اهللا وهذا امتحان وال ال؟ امتحان

كلما قدره اهللا عليه و  ؛صرب وال ال؟ صرب، صرب واحتسب ،أوقدت له النار وألقي فيها وهذا من الكلمات الكونية

 ؛هذا هو الصحيح )) بكلمات ((      مما حيتاج إىل صرب ومصابرة أو أمره به كذلك فهو داخل يف قوله تعاىل: 



، وهذا يف احلقيقة ما فيه )) قال إني جاعلك للناس إماما (( :نهم من قال: إن الكلمات اليت ابتاله اوم

وهذا من  ؛أمت هذه الكلمات الكونية أو الشرعية )) فأتمهن ((نتيجة االمتحان ملا امتحنه اهللا  امتحان بل هذا

 ؛على ذلك إال من وفقه اهللا ما كل أحد يصربكونية والشرعية، الذي يستطيع أن يتم كل كلمات اهللا عزوجل ال

   أي مت ما أمره اهللا به وابتاله به )) الذي وفى إبراهيمو  فقال: (( وهلذا وصف اهللا ابراهيم بأنه وىف،

أعطاه اهللا هذه اإلمامة وبالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين وال ال؟  ؛ملا أمتهن فاهللا جل وعلى أكرم من عبده 

وكانوا  ((، هذه واحدة، )) ما صبروال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ((ليقني تنال اإلمامة يف الدين، بالصرب وا

 )) جاعلك (( ))قال إني جاعلك للناس إماما ((من هؤالء اجلنس  إبراهيمهذه الثانية،  )) بآياتنا يوقنون

األول الكاف يف حمل جر باإلضافة،  شتق من جعل اليت مبعىن صري، واملفعولاوهي تنصب مفعولني ألنه  ،صريكم

لكن الريب أن اإلمامة هنا إمامة اخلري.  ؛به سواء يف اخلري أو يف الشر ىواإلمام من يقتد ؛واملفعول الثاين اإلمامة

وجعلناهم أئمة يدعون  قلنا قوله تعاىل: (( ؟ ةتسمى إمام يف الشر اإلمامةعلى أن  ياللدأرونا  :فإذا قال قائل

من سن في اإلسالم سنة سيئة فعليه ( )) والنيب عليه الصالة والسالم يقول  يوم القيمة ال ينصرونإلى النار و 

 )) قال إني جاعلك للناس إماما ((    ؛) وهذا ألنه إمام صار متبوعا مةاوزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القي

لكن فيمن أتى بعده صار إماما حىت خلامت  ؛للناس عامة وال ال؟ عامة، عامة فيمن أتى بعده ال من كان قبله

))  ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين الرسل حممد عليه الصالة والسالم. ((

   فهو إمام.

)) يعين واجعل من ذرييت إماما، وهنا من هذه للتبعيض وال لبيان اجلنس؟ حيتمل لبيان  قال ومن ذريتي((    

وحيتمل أن يكون  ؛جلميع الذرية، يعين واجعل ذرييت كلهم أئمة )) ذريتي ((بناء على ذلك تصلح و  ؛اجلنس

  للتبعيض وعليه فيكون املقصود: اجعل بعض الذرية إماما، أيهما أقرب؟

  للجنس الطالب:

لبيان  الكن مهما كان سواء قلنا إ ؛يعين أنه سأل اهللا أنه جيعل كل ذريته أئمة؟ حيتمل هذا وهذا   الشيخ:

ال  (( :ا هي للجنس قولهم))    ال ينال عهدي الظالمين ((اجلنس أو للتبعيض فاهللا أعطاه ذلك مقيدا فقال: 

على كل حال إنه قلنا سواء للجنس أو  ؛؟ ال حىت البعض ما كل البعض يكون إمام )) ينال عهدي الظالمين

أي تعهدي لك ذا  )) عهدي ((أي ال يصيب،  )) ال ينال ((جابة مقيدة فقال: ، فاهللا تعاىل أجابه إللتبعيض

 ؛فالظامل ال يكون إماما ؛الظاملني من ذريتك، سواء كان الظلم عاما أو خاصا، أكرب أو أصغر )) الظالمين ((

؟ مفعول به، يعين أجعل من ))  الظالمين ((فاعل، و )) عهدي (( )) ال ينال عهدي الظالمين ((وهلذا قال: 



ولكنه قد يرد عليك  ؛وهلذا مل يول اهللا تعاىل ظاملا على وجه التعهد ؛ذريتك إماما ولكن الظامل ال يدخل يف ذلك

  ال ال؟ مثل من؟إأن من ذرية ابراهيم من هو ظامل ولكن ليس ظلما أكرب و 

  احلجاج؟الطالب: 

لكنه  ؛أيه بس ما هم بأئمة، مثال من خلفاء بين أمية  من هو ظامل، من خلفاء بين عباس من هو ظامل   الشيخ:

   ما مسعنا أن أحدا منهم ظلم ظلما أكرب خيرج به من اإلسالم، ويأيت إن شاء اهللا حتقيق هذه املسألة.

  ما معىن إذ ابتلى؟ )) وإذ ابتلى ابراهيم ((قوله:        

  اراالختب الطالب: 

  ابراهيم؟ يقول أيش؟ ومن الذي نصب االختبار  الشيخ: 

  ابتلى الطالب:

  ؟  أين الفاعل الشيخ:

  الطالب: ربه

  يف ابراهيم قراءتان عبد الرمحن؟.  نعمربه   الشيخ:

  ابراهيم ويف ابراهاميف   الطالب:

يف غري البقرة فيه  ؛ابراهام و ابراهيميف بقرة، كل ما جاءت يف بقرة ففيها قراءتان يف كل موضع   ؛ابراهام الشيخ:

 ؟ ما هي الكلمات هل هي كونية وال شرعية ؟ نعم طيب ما هي الكلمات اليت ابتلى اهللا ا ابراهيم  اختالف. 

  ؟ 

  ؛كونية وشرعية الطالب:

  كونية؟    الشيخ:

  كونية وشرعية الطالب:   

  ؟ كونية وشرعية  الشيخ:

  نعم  الطالب:

  الكونية مثل؟؛ اثبت؟ نعم، زين   الشيخ:

    يف النارقذفه الكونية مثل:   الطالب:

  شرعية؟وال نزي  القاؤه يف النار الشيخ:

  شرعية مثل ما ترك زوجته وابنه، ومثل ما قتل ابنه، الطالب: 



  أمر بذبح ابنه ؟ الشيخ: 

  أمر بذبح ابنه: الطالب 

وغريه، إذا الصحيح يا حسني هذه الكلمات معينة وال غري نعم طيب وكذلك أيضا تكسري األصنام  الشيخ: 

  معينة؟

  غري معينة الطالب: 

االمتحان .                                                                              غري معينة، لكنها كلمات عظيمة فيها  الشيخ:

  ىن إماما؟ويش مع )) إني جاعلك للناس إماما ((قوله: 

  أماما؟  :الطالب

    نعم الشيخ:

  القدوة  يعين اإلمامة هي الطالب:

  وقيل يف الشر الشيخ: 

  يف اخلري الطالب:

  وتكون يف الشر  الشيخ:

  وتكون يف الشر؟  الطالب:

  مثل؟  ،نعم الشيخ:

  )) وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار (( الطالب:

  ما الذي نصبها؟  )) إماما ((قوله: . ... و طيب  الشيخ:

  ؟ ))  إماما (( الطالب:

  .نعم  الشيخ:

  ؟علاف، الاح : الطالب

  نعم، على أا؟ الشيخ:

  مفعولالطالب: 

  أول وال ثاين وال ثالث؟  الشيخ:

  ثاين الطالب: 

  ثاين؟ أول... الشيخ: 



  وإماما ثاين: الطالب

؛ طيب                                                                  نصب مفعولني)) من جعل وهي ت جاعل (( ألن ثاين  الشيخ:

  ؟ ))  ومن ذريتي ((حممد ويش معىن  )) ومن ذريتي ((قوله: 

  واجعل من ذرييت  الطالب:

  هل أجاب اهللا هذا الدعاء؟ الشيخ:

  أجابه، أجابه مقيدا الطالب:

  مقيدا؟ نعم، يف قوله الشيخ: 

   )) قال ال ينال عهدي الظالمين ((: الطالب 

  ؟ ما املراد  بالعهد هنا عبد اهللا طيب. )) ال ينال عهدي الظالمين ((قوله: يف  الشيخ:

  : اإلمامةالطالب

أتعهد لك بذلك وأعطيك  :من يعرف؟ يعين ما أتعهد به لك ال يناله الظاملني، يعين كأنه يقول العهد؟  الشيخ:

                                     وقفنا على هذا، طيب . )) وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ((قوله:   عهدا إال أنه ال يناله الظاملني.

  )) ؟ ال ينال عهدي الظالمين قوله: (( الطالب:

   ما تأملت .......؟أي نعم   الشيخ:

)) إذ هذه ظرفية وهي متعلقة مبحذوف تقديره: اذكر، يعين اذكر يا  جعلنا البيت مثابة للناس وأمناقال وإذ ((  

أل هنا للعهد الذهين  )) البيت ((و ؛مبعىن صرينا )) جعلنا ((و ؛حممد للناس هذا األمر الذي صريناه للناس

لتفخيم، يعين البيت املعروف الذي ال جيهل بأل للتعظيم وا مثوأيت ا  ؛واملراد به الكعبة بأا بيت اهللا عزوجل

جعلناه مثابة، املثابة مبعىن املرجع، أي يثوب الناس إليه ويرجعون إليه يف كل أقطار الدنيا سواء ثابوا إليه  ....وال

والذين يتجهون إليه كل يوم  ؛معتمرين يثوبون إليه بأبدامأو فالذين يأتون إليه حجاجا  ؛بأبدام أو بقلوم

فإم ال يزالون يتذكرون هذا البيت يف كل يوم وليلة بل هو من شروط صحة  ؛صلوام يثوبون إليه بقلومب

 أي وجعلناه أمنا  )) أمناو  ((صالم. وقوله: 


